
 
 

 
MUNICÍPIO DE ALJUSTREL 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 
 

EDITAL 
 

 

 MANUEL JOAQUIM BATISTA RUAS, Presidente da Assembleia Municipal 

de Aljustrel: 
 

TORNA PÚBLICO, nos termos do disposto no artigo 56º do anexo I da Lei 

n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua atual redação e do artigo 49º do Regimento 

da Assembleia Municipal, que na sessão Extraordinária, que teve lugar no dia 24 de 

JANEIRO pelas 19,00 horas, na Sala de Sessões do Edifício dos Paços do 

Concelho, foram tomadas as seguintes deliberações aprovadas em minuta: 
 

I 

Ordem do dia 
 

1. Transferência de competências para as Autarquias Locais, nos termos 

da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, e ao abrigo dos respetivos Diplomas 

Sectoriais 

A Assembleia deliberou por unanimidade não aceitar a transferências das 

competências para o Município de Aljustrel, nos anos de 2019 e 2020, a que se 

referem os diplomas sectoriais abaixo indicados e comunicar a deliberação da 

Assembleia Municipal à Direção-Geral das Autarquias Locais: 

1. Decreto-Lei n.º 97/2018 de 27 de novembro, no domínio da gestão das 

praias marítimas, fluviais e lacustres integradas no domínio público hídrico do 

Estado. 

2. Decreto-Lei n.º 98/2018 de 27 de novembro, no domínio da exploração 

das modalidades afins de jogos de fortuna ou azar e outras formas de jogo. 

3. Decreto-Lei n.º 100/2018 de 28 de novembro, no domínio das vias de 

comunicação.  

4. Decreto-Lei n.º 101/2018 de 29 de novembro, no domínio da justiça. 

 5. Decreto-Lei n.º 103/2018 de 29 de novembro, no domínio do apoio às 

equipas de intervenção permanente das associações de bombeiros voluntários. 

6. Decreto-Lei n.º 104/2018 de 29 de novembro, no domínio das estruturas 

de atendimento ao Cidadão.   

7. Decreto-Lei n.º 105/2018 de 29 de novembro, no domínio da habitação. 

8. Decreto-Lei n.º 106/2018 de 29 de novembro, no domínio da gestão do 

património imobiliário público sem utilização. 

9. Decreto-Lei n.º 107/2018 de 29 de novembro, no domínio do 

estacionamento público. 

 

Aljustrel, 25 de janeiro de 2019. 

 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 
- Manuel Joaquim Batista Ruas - 

 


